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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
  الدرس األربعون -تفسٌر آٌات األحكام

 البقرة سورة من آٌتٌن الشٌخ فسر
 

ٌَْر  )َوالَِّذٌَن ٌُتََوفَّْوَن ِمْنكُْم َوٌَذَُروَن أَْزَواًجا َوِصٌَّةً أِلَْزَواِجِهْم َمتَاًعا إِلَى اْلَحْوِل َغ
ٌْكُمْ  ُ  إِْخَراجٍ فَإِْن َخَرْجَن فَََل ُجنَاَح َعلَ فًِ َما فَعَْلَن فًِ أَْنفُِسهِهنَّ ِمهْن َمْعهُروٍو َوا َّ

 َعِزٌٌز َحِكٌٌم(.
بٌدهم النفقة والمتعة والعصمة، وههذا اهاهر فهً  ألن، الخطاب متوجه للرجال

وقولهه:  )علهٌكم(وقولهه:  )ألزواجههم(وقولهه:  )وٌهذرون(وقولهه:  )منكم(قوله: 
 .)فعلن فً أنفسهن(

مههوت الههزوج، والوقامههة تكلٌههو وتشههرٌو والتكلٌههو وللقوامههة أ ههر حتههى بعههد 
 أك ر، والتبعة علٌه أعام، والغرم علٌه أك ر من الغنم .

 
وال أ ر على الزوج من الزوجة إذا توفٌهت زوجتهه عنهه، ال فهً العهدة وال فهً 

 المتعة، وهذا بَل خَلو .
وتخصهٌ  األزواج ٌُخهرج ملههي الٌمهٌن، فههَل متعهة لههها وإنمها هههً مهن متاعههه 

 ه الموروث.ومال
 وهللا قد أمر فً هذه اآلٌة بشٌئٌن للمتوفى عنها زوجها:

 الترب  حوالً كامَلً فً بٌت زوجها الذي مات عنها فٌه . األول:
 الوصٌة لها بالمتاع فً تلي المدة التً تترب  بها . ال انً:

وهذا اآلٌة كانت حقاً للزوجة قبل نسخها بعدة المتوفى عنها زوجها وقد سبقت 
قول عامة المفسرٌن خَلفاً لمجاهد فً قوٍل، وكان ذلي حقاً للزوجة ولهها على 

التنازل عنه، فهَل ٌجهب علٌهها التهرب  عامهاً فهً بٌهت زوجهها إال باختٌارهها، 
 ولها التنازل عن حقها بالمتعة تلي المدة.

ومجاهد فً قوله هذا الذي تفرد بهه ٌجعهل عهدة الوفهاة حهتم، والوصهٌة بالمتعهة 
تخٌٌههر للزوجههة إن شههاتت أخههذت بههه وإن شههاتت تركتههه، وٌههر  حههوالً علههى ال

 مجاهدٌ أن آٌة عدة الوفاة سابقة وهذه اآلٌة الحقة مبٌنة .
رواه البخاري من حدٌث شبل عن ابن أبً نجٌح عن مجاههد، وكهؤن البخهاري 

 ٌعنً شبل. )زعم ذلي عن مجاهد( فقال بعد إخراجه:ال ٌجزم به عن مجاهد 
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جهرٌ  عهن مجاههد بهؤن عهدة الوفهاة ناسهخة للتهرب   وخولو علٌهه فهرواه ابهن
والمتعههة حههوالً، وقههول مجاهههد فٌمهها ٌوافههى العامههة أحههر  باألخههذ، وقههد حكههى 
الشههافعً عههدم معرفههة مخههالو للقههائلٌن بنسههخ هههذه اآلٌههة بمهها سههبى وهههً قولههه 

)والهذٌن ٌنوفهون مهنكم وٌهذرون أواجهاً ٌتربصهن بؤنفسههن أربعهة أشههر تعالى: 
 . وعشراً(
 . كابن عباس وعطات قول عامة السلو والنسخ

فهو وإن لم ٌُذكر فً آٌة عهدة المتهوفى عنهها زوجهها،  وأما المتعة بالنفقة حوالً 
فآٌههات الموارٌههث ناسههخة لههه، كمهها قههال ذلههي ابههن عبههاس، فللزوجههة الهه من مهه  
األوالد ولههها الربهه  مهه  عههدمهم، وذلههي أن المتعههة بالنفقههة حههى مههالً، وهههذا 

 وجة إسوة الور ة فً ذلي ال تخت  عنهم بشًت .ٌتضمن المٌراث، الز
هل تؤخذ حكم النفقهة فٌقهال بنسهخها بآٌهة المٌهراث علهى قهولٌن،  والسكنى حوالً 

 والنسخ أشهر وأاهر .
 قال عطات: جات المٌراث فنسخ السكنى فتعتد حٌث شاتت وال سكنى لها .

 وقال به مجاهد .
حول، وأما السكنى زمن العدة ولكن السكنى المنسوخة ما كان فً اآلٌة وهو ال

وهههً أربعههة أشهههر وعشههراً فلٌسههت المطلقههات بههؤولى مههن حههى السههكنى مههن 
)وال تخرجهوهن مهن بٌهوتهن وال المتوفى عنها زوجها وهللا ٌقول فً الطَلى: 

 .ٌخرجن إال أن ٌؤتٌن بفاحشة مبٌنة(
ى وهذا فً المعتدة بطَلى والمعتدة بوفاة فً معناها بهل أولهى منهها، وٌهدل عله

حدٌث الفرٌعة بنت مالي بن سنان لما توفً عنها زوجها قال النبً صهلى ذلي 
هللا علٌه وسلم: )امك ً فً بٌتهي حتهى ٌبلهل الكتهاب أجلهه( فاعتهدت فٌهه أربعهة 

 أشهر وعشراً، وقضى به ع مان بعد.
 أخرجه مالي وأبو داود والترمذي .

ول مالهي وأبهً وهذا القول قول عمر وع مان وابن عمر وابن مسعود، وهو قه
 حنٌفة والشافعً وغٌرهم .

  فهً بٌتهه حهوالً وااهر اآلٌة ٌُسقط النفقهة مهن مهال الهزوج إذا تركهت التهرب
باختٌارها زاهدة فٌه بَل ضرورة وحاجة، فجعل هللا المتعهة تابعهة للسهكنى فهً 
بٌتههه فههإن اختههارت الخههروج منههه فههَل ٌجههب لههها متعههة، ألنههها أسههقطت حقههها 

)متاعاً إلى الحول غٌر إخراج فإن خهرجن فهَل باختٌارها، لااهر قوله تعالى: 
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، فقهد تخهرج الزوجهة مهن وو(جناح علٌكم فهً مها فعلهن فهً أنفسههن مهن معهر
فَل ٌصهح القهول  –على من قال باآلٌة  –سكناها، وترغب الزواج قبل الحول 

بوجوب النفقة علٌها مدة الحول ولو خرجت من بٌت زوجها المتوفى أو بقٌت 
فٌه لكن تزوجت بعده حتى على قول مجاهد المرجوح، فالنفقة تجهب مهن مهال 

ال بههها بعههد زواج المههرأة بعههد وفههاة الههزوج ألجههل الزوجٌههة، فههَل ٌصههح أن ٌقهه
 زوجها قبل الحول بحال .

وإن خرجههت للضههرورة كههالخوو أو للحاجههة استٌحاشههاً مههن الوحههدة ال ٌسههقط 
 حقها من النفقة، كؤن تسكن عند أهل زوجها أو غٌرهم .

 
وإنما جعل هللا الترب  أول األمهر فهً بٌهت الهزوج والمتهاع لهها حهوالً رحمهة 

، حتى تنار أمرها فً زوج آخر ونفقة وسكنى، وهً ال هابالمرأة وإحساناً إلٌ
تُنق  من حى الور ة أمراً ااهراً بل بهالمعروو كمها كهان فهً حٌهاة زوجهها، 
وألن للوفاة ألماً ومصٌبة تشغل الزوجة عهن الناهر فهً أمرهها ومسهتقبلها كمها 
لههو كانههت مطلقههة فاسههتحقت المتعههة سههكنى ونفقههة حههوالً أول األمههر،  ههم جعلههت 

 أربعة أشهر وعشراً . عدتها
وقههد جعههل هللا تعههالى النفقههة للزوجههة وللمطلقههة الرجعٌههة لكونههها فههً بٌتههه وفههً 

 عصمته ما لم تخرج المطلقة من عدة طَلقها.
 

، وفهً اآلٌهة أنهه حهى والحهى ٌسهقط إن جهائزوخروج المرأة مهن بٌهت زوجهها 
 مها فسهمى هللا : )فً ما فعلهن فهً أنفسههن مهن معهروو(أُختٌر غٌره، ولذا قال

ً  تفعلههه فههً نفسههها بعههد خروجههها قبههل الحههول ، ولههو كانههت غٌههر مختههارة معروفهها
 الخروج وٌجب علٌها الترب  لم ٌرف  الحرج ولم ٌسم فعلها معروفاً.

ولهها أن تتهزوج بعهد عهدتها،  أربعة أشههر وعشهراوعدة المتوفى عنها زوجها 
اة أربعهة أشههر وال ٌجٌز لها الشارع الزواج بعد زوجها المتوفى بعد عدة الوفه

وعشراً  م ٌوجوب علٌها الترب  حوالً فً بٌته، وههذا مهن قهرائن نسهخ اآلٌهة 
 بآٌة عدة الوفاة السابقة  .

 
َِّقٌَن(.  )َوِلْلُمَطلَّقَاِت َمتَاعٌ بِاْلَمْعُروِو َحقًّا َعلَى اْلُمت
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وللمطلقة حى فهً إمتاعهها بالنفقهة والسهكنى والكسهوة وههذا تمهام المتهاع، وههو 
، فههو حهى لههن إن شهئن أخذنهه والَلم لَلسهتحقاى )وللمطلقات(لقوله:  احى له

 ، والمطلقة على حالٌن:وإن شئن أسقطنه
مطلقة مبتوتهة ال رجعهة لهها، والمبتوتهة إمها أن تكهون حهامَلً أو حهائَلً  األولى:

 )غٌر حامل( فالحامل لها النفقة حتى تض  حملها باتفاى العلمات.
 لو العلمات فً نفقتها على قولٌن :وإذا كانت حائَلً فقد اخت

 . أن ال نفقة لها، وهذا قول جمهور الفقهات القول األول:
لها النفقة والسكنى وهو قول الحنفٌهة ونسهب لَلبهن أبهً لٌلهى أن  القول ال انً:
 .وال وري

 
مطلقههة رجعٌههة غٌههر مبتوتههة، فجمهههور العلمههات أن لههها النفقههة وجوبههاً،  ال انٌههة:

 معدودة زوجة له، تر ه وٌر ها حتى تخرج من عدتها.لكونها فً عصمته و
 

علهى الصهحٌح لاهاهر اآلٌهة وعمومهها، ولقولهه تعههالى:  واجبهةومتعهة المطلقهة 
والحقوى األصهل فٌهها  )حقاً(وهو أمر ٌحمل على ااهره، ولقوله  )ومتعوهن(
 . الوجوب
 

وروي هذا القول عن عمر وعلً وسعٌد بن جبٌر والحسن ورواٌة عهن أحمهد 
اهها عنههه حنبههل، بههل قههال ابههن تٌمٌهة بالمتعههة لكههل مطلقههة وجوبههاً إال التههً لههم حك

 ٌدخل بها وقد فرض لها وهً رواٌة عن أحمد أٌضاً .
 وقال مالي وأبو عبٌد وشرٌح القاضً على االستحباب .

 
فاإلحسهان مرتبهة  )حقاً على المحسهنٌن(وصرفوا األمر إلى االستحباب لقوله: 

لها حقاً ولكن على المحسنٌن فلهم ٌجعلهها عامهة علهى فجع، تزٌد على الواجبات
 . كل أحد

 والمختلعة والمَلعنة والمصالحة ال متعة لها .
ون  غٌر واحد من الشافعٌة أن كل طَلى سببه المرأة لطلبها إٌاها فَل متعهة 
لها فٌه، ألنها من زهد بصحبة الزوج ولم ٌزهد بها، فالضهرر علٌهه ال علٌهها، 

 ها بالمتعة .وبطلبها تسقط حق


